
    Nº 918, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DECRETO Nº 31.215, de 12 de abril de 2018.

 

 Redistribui cargo de provimento em comissão de
livre nomeação e exoneração.
 

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e

 

considerando que o art. 84, VI, alínea “a”, da Constituição Federal, confere
privativamente ao Presidente da República competência parar dispor, mediante decreto, sobre a
organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa,
nem criação ou extinção de órgãos públicos;

 

considerando que idêntica competência, em face do princípio da simetria, é
conferida ao Prefeito Municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração
municipal;

 

considerando que tal competência está prevista no art. 68, IX, XII e XIII, da Lei
Orgânica do Município de Joinville;

 

considerando que o art. 36, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2.008,
permite a redistribuição de servidores do quadro permanente, que tem por escopo o ajustamento de
lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços;

 

considerando que a redistribuição cargos de provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração, funda-se, igualmente, na necessidade do ajustamento da lotação e da força
de trabalho às necessidades do serviço, inocorrendo aumento de despesa, nem criação ou extinção
de órgãos públicos;
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considerando que o § 1º, do art. 4o, da Lei nº 7.393, de 24 de janeiro de 2.013,
autoriza o Executivo, por decreto, definir ou complementar competências dos órgãos;

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica redistribuído um cargo de Coordenador I da Secretaria de Educação
para a Secretaria de Administração e Planejamento, a partir de 02 de abril de 2018.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1736276 e o
código CRC 64DBB762.

DECRETO Nº 31.216, de 12 de abril de 2018.

 

Abre Crédito Adicional Suplementar.

 

O PREFEITO DE JOINVILLE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 68,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 8º,
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no art. 8º, da Lei Municipal nº 8.488 de 06 de
dezembro de 2017,

 
DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), no orçamento vigente do Hospital Municipal São José - HMSJ, na
seguinte classificação funcional programática:
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Unid.
Orçamentária

Nome da Unid.
Orçamentária

Funcional
Programática

Nome
Projeto /
Atividade

Fonte de
Recurso CR

Mod. de
Aplicação Valor R$

47001
Hospital

Municipal São
José - HMSJ

10.843.0003.0.2006
 Dívida

Pública -
HMSJ

0.1.02 10 4.6.90 250.000,00

TOTAL 250.000,00

 

Art. 2º Para fazer face à despesa mencionada no art. 1º, serão utilizados recursos
provenientes da anulação da seguinte dotação:

Unid.
Orçamentária

Nome da
Unidade

Orçamentária

Funcional
Programática

Nome
Projeto /
Atividade

Fonte de
Recurso CR

Mod. de
Aplicação Valor R$

47001
Hospital

Municipal São
José - HMSJ

10.843.0003.0.2006
 Dívida

Pública -
HMSJ

0.1.02 735 3.2.90 250.000,00

TOTAL 250.000,00

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
 

 

Udo Döhler

Prefeito

 
 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1736327 e o
código CRC FE173A5D.

DECRETO Nº 31.206, de 12 de abril de 2018.

 

Declara  vacância do cargo público por motivo de
falecimento.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, em conformidade com
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art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e com o art. 32, inciso VII, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, declara vacância do cargo público abaixo relacionado, por
falecimento do servidor:

 
a partir de 26 de março de 2018:
 

- Pedro Paulo da Silva, matrícula 5530-7, do cargo de Agente Administrativo, no
Hospital Municipal São José.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732506 e o
código CRC 2382AADD.

DECRETO Nº 31.207, de 12 de abril de 2018.

 

Promove admissão.
 

                                                          

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com a
Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

Admite por Tempo Determinado, pelo prazo de 180 dias, no Hospital Municipal São José, com
base no inciso VII, do art. 2º da citada lei:

 

- Janio Cesar Viana Boeira, matrícula 9161-1, para o cargo de Médico Plantonista
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Intensivista, a partir de 06 de abril  de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732531 e o
código CRC 1F3ADB1A.

DECRETO Nº 31.208, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,

 
 
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
 

- Eliana do Socorro Coutinho Dias, matrícula 9172-2, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, a partir de 10 de abril de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732570 e o
código CRC E071213C.

DECRETO Nº 31.209, de 12 de abril de 2018.

 

Promove admissão.
                                                          

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com a
Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

Admite por Tempo Determinado, pelo prazo de 180 dias, no Hospital Municipal São José, com
base no inciso VII, do art. 2º da citada lei:

 

- George Marcel Gregolis de Brito, matrícula 9171-1, para o cargo de Médico
Plantonista Intensivista, a partir de 10 de abril de 2018.

 
 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732597 e o
código CRC A1F19A37.

DECRETO Nº 31.210, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o artigo 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,

 
 
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
 

- Adriana Antonia de Oliveira, matrícula 9162-2, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, a partir de 09 de abril de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732621 e o
código CRC 141286EA.
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DECRETO Nº 31.211, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,

 
 

NOMEIA, no Hospital Municipal São José:

 

- Marciano Jovanovichs Fumagalli, matrícula 9168-8, para o cargo de Enfermeiro,
a partir de 10 de abril de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732679 e o
código CRC 9D973FF4.

DECRETO Nº 31.212, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
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NOMEIA, no Hospital Municipal São José:

 

- Thais Regina Westrup Faust, matrícula 9169-9, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, a partir de 10 de abril de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732722 e o
código CRC 611E6464.

DECRETO Nº 31.213, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar n.º 266, de 05 de abril de 2008,

 
 

NOMEIA, no Hospital Municipal São José:

 

- Sara Gonçalves de Faria, matrícula 9163-3, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, a partir de 09 de abril de 2018.

 

Udo Döhler
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Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732764 e o
código CRC A394C78C.

DECRETO Nº 31.214, de 12 de abril de 2018.

 

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o artigo 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,

 
 
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
 

- Manoel Torres Constantino, matrícula 9164-4, para o cargo de Enfermeiro, a
partir de 09 de abril de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
12/04/2018, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1732801 e o
código CRC 1D3E2BF0.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 164-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Gestão do Contrato nº
408/2013, firmado entre o Município de Joinville e
Orcali – Serviços Especializados Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 408/2013, firmado entre
o Município de Joinville e Orcali – Serviços Especializados Ltda, cujo objeto refere-se à contratação
de empresa para realização de serviço de limpeza, asseio, conservação e zeladoria para a Secretaria
da Educação.

Fiscal Requisitante:

Rosane Mebs – Titular

 

Fiscal Técnico:

Clarice Maria Vieira – Titular

 

Fiscal Administrativo:

Renato Buzzi – Titular

Patrícia Fernandes Monenari Willwock – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
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I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 014-GAB/SE, de 15/02/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1731084 e o
código CRC 28377258.
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PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 163-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Gestão do Contrato nº
380/2014, firmado entre o Município de Joinville e
Orbenk Administração e Serviços Ltda.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 380/2014, firmado entre
o Município de Joinville e Orbenk Administração e Serviços Ltda, cujo objeto é a “contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas,
para atender a Biblioteca Pública Municipal, Centros de Educação Infantil, Escolas de Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Joinville”.

 

Fiscal Requisitante:

Rosane Mebs - Titular

 

Fiscal Técnico:

Ricardo Dino Pinheiro – Titular

Elexandro Fagundes – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Maira Turazi Ferreira – Titular

Marco Roberto Klitzke – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 284-GAB, de 17/07/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1731065 e o
código CRC 3361C47D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 162-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Gestão do Contrato nº
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284/2016, firmado entre o Município de Joinville e
Biovetor Serviços Especializados Ltda.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 284/2016, firmado entre
o Município de Joinville e Biovetor Serviços Especializados Ltda, cujo objeto refere-se a
“realização de podas e remoções de árvores nas Unidades Escolares (escolas e CEI's) e Bibliotecas
Municipais”.

 

Fiscal Requisitante:

Rosane Mebs – Titular

 

Fiscal Técnico:

Ricardo Dino Pinheiro – Titular

Elexandro Fagundes – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Rose Mary Fogolari Behnke – Titular

Patrícia Fernandes Monenari Willwock – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
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possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 038-GAB/SE, de 16/02/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730979 e o
código CRC EEFDB148.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 161-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 011/2018.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
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Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 011/2018, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual aquisição de fórmula infantil destinada à elaboração da Merenda Escolar para
as Unidades Educacionais do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritos
no Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Gisele Cristine da Silva – Efetivo

Adriana Regina Reinert Forbice – Efetivo

Mariana Vieira dos Santos Kraemer – Efetivo

Priscila Mikulis de Castilho – Efetivo

Gabriel Ponzetto – Suplente

Raquel Aparecida de Borba – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730947 e o
código CRC 1B472BE5.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 160-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665020/2018 - Nota de Empenho
3046/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Apoio Materiais de Construção - EPP.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665020/2018 - Nota de Empenho 3046/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Apoio Materiais de Construção - EPP, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo
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Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730923 e o
código CRC 513B230D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 159-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665020/2018 - Nota de Empenho
3045/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Apoio Materiais de Construção - EPP.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665020/2018 - Nota de Empenho 3045/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Apoio Materiais de Construção - EPP, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;
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VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730850 e o
código CRC A38C3B1F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 158-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665020/2018 - Nota de Empenho
3044/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Apoio Materiais de Construção - EPP.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665020/2018 - Nota de Empenho 3044/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Apoio Materiais de Construção - EPP, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.
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Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730671 e o
código CRC BEAD9A62.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 157-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665357/2018 - Nota de Empenho
2963/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Construlaje Comercio e Construção
LTDA - ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665357/2018 - Nota de Empenho 2963/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Construlaje Comercio e Construção LTDA - ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas
para realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
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de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730639 e o
código CRC DE8CD0AD.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 156-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665357/2018 - Nota de Empenho
2962/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Construlaje Comercio e Construção
LTDA - ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do

24 de 86

Nº 918, quinta-feira, 12 de abril de 2018



Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665357/2018 - Nota de Empenho 2962/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Construlaje Comercio e Construção LTDA - ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas
para realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.
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Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730618 e o
código CRC 5771D8A2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 155-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665357/2018 - Nota de Empenho
2961/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Construlaje Comercio e Construção
LTDA - ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665357/2018 - Nota de Empenho 2961/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Construlaje Comercio e Construção LTDA - ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas
para realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo
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Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730595 e o
código CRC 75B32E0C.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 154-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665492/2018 - Nota de Empenho
2959/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Okasa Hidro e Elétrica Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665492/2018 - Nota de Empenho 2959/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Okasa Hidro e Elétrica Ltda., cujo objeto refere-se aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;
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VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730567 e o
código CRC 92B89B3C.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 153-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665492/2018 - Nota de Empenho
2957/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Okasa Hidro e Elétrica Ltda.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665492/2018 - Nota de Empenho 2957/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Okasa Hidro e Elétrica Ltda., cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.
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Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730534 e o
código CRC 3780905D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 152-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665492/2018 - Nota de Empenho
2956/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Okasa Hidro e Elétrica Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665492/2018 - Nota de Empenho 2956/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Okasa Hidro e Elétrica Ltda., cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730359 e o
código CRC 4A7DEA97.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 151-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1664329/2018 - Nota de Empenho
2948/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Vanderlei Claudio Zimmermann ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
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Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1664329/2018 - Nota de Empenho 2948/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Vanderlei Claudio Zimmermann ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei
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Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730332 e o
código CRC 3A58199C.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 150-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1664329/2018 - Nota de Empenho
2945/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Vanderlei Claudio Zimmermann ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1664329/2018 - Nota de Empenho 2945/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Vanderlei Claudio Zimmermann ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente
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Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730313 e o
código CRC 10EAC1A3.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 149-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1664329/2018 - Nota de Empenho
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2940/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e Vanderlei Claudio Zimmermann ME.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1664329/2018 - Nota de Empenho 2940/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
Vanderlei Claudio Zimmermann ME, cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para
realização de cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.
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Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730173 e o
código CRC 37BD2C2A.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 148-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665884/2018 - Nota de Empenho
2935/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e A. Silva Ferragens Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665884/2018 - Nota de Empenho 2935/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
A. Silva Ferragens Ltda., cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:
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Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730126 e o
código CRC CD8C9F51.
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PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 147-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665884/2018 - Nota de Empenho
2934/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e A. Silva Ferragens Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
nº 1665884/2018 - Nota de Empenho 2934/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
A. Silva Ferragens Ltda., cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;
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V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730044 e o
código CRC BE372880.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 146-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Dispensa de
Licitação nº 1665884/2018 - Nota de Empenho
2933/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Joinville e A. Silva Ferragens Ltda..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Dispensa de Licitação
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nº 1665884/2018 - Nota de Empenho 2933/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e
A. Silva Ferragens Ltda., cujo objeto refere-se à aquisição de ferramentas para realização de
cabeamento ópticos nas unidades escolares do município de Joinville.

 

Comissão:

 

Sandra Regina Bernardes Trapp – Efetivo

Alysson Scheren – Efetivo

Patricia Costa – Efetivo

Helio José Poffo Junior – Suplente

Edneia Vieira da Costa – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Nota de Empenho;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Nota de Empenho, assim como das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Nota de Empenho e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Nota de Empenho e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência da Nota de Empenho.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação
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Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729973 e o
código CRC 027778D4.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 145-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 117/2017.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 117/2017, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de óculos de grau
para atender alunos da rede municipal de ensino, nas quantidades, termos e condições descritos no
Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Deisemara Sebold – Efetivo

Silvane Kunde – Efetivo

Josiana de Souza – Efetivo

Tatiana Alessandra Triervailer Jahn – Efetivo

Carlos Magno Filardo – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:
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I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 369-GAB/SE, de 06/10/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729945 e o
código CRC 71DBAFC6.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 144-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 069/2017.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 069/2017, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias, rodapés, porta e piso
vinílico nas Unidades Escolares e prédios administrados pela Secretaria de Educação do Município
de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Rosane Mebs – Efetivo

Ricardo Dino Pinheiro – Efetivo

Patrícia Fernandes Monenari Willwock – Efetivo

Rose Mary Fogolari Behnke - Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
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ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 320-GAB, de 21/08/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729914 e o
código CRC 56CC53B2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 143-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 060/2017.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 060/2017, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual  contratação de serviço de "limpa-fossa", consistindo na limpeza de conjunto de fossas,
filtros, caixas de gordura, e desentupimento de tubulações, localizados em diversas unidades
educacionais, Biblioteca Pública, sede da Secretaria de Educação e depósito da Secretaria de
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Educação, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Rosane Mebs – Efetivo

Ricardo Dino Pinheiro – Efetivo

Maira Turazi Ferreira – Efetivo

Elexandro Fagundes – Suplente

Marco Robert Klitzke – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 324-GAB, de 21/08/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação
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Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729876 e o
código CRC 8C10141C.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 142-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 057/2018.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 057/2018, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de vidraçaria com
fornecimento e colocação/instalação para as unidades administradas pela Secretaria de
Educação, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Rosane Mebs – Efetivo

Rafael Zimmermann – Efetivo

Rose Mary Fogolari Behnke – Efetivo

Patrícia Fernandes Monenari Willwock – Suplente

Ricardo Dino Pinheiro – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:
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I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729852 e o
código CRC B798F41B.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 141-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 012/2018.
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O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 012/2018, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades Escolares, CEIs, Depósito,
Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC, nas quantidades,
termos e condições descritos no Edital e seus anexos.

 

Comissão:

 

Gisele Cristine da Silva – Efetivo

Gabriel Ponzetto – Efetivo

Adriana Regina Reinert Forbice – Efetivo

Cleide Cristina Teixeira – Efetivo

Ademar de Oliveira – Suplente

Romilde Maria Gandra de Souza – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

II – atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo
de compra conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material que foi autorizado e efetivamente entregue no período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço e com a lei;

VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o ato
licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços.
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Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 08:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729793 e o
código CRC 0D2DF392.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

Institui a Comissão Interna do Processo Seletivo
Jovem Aprendiz 001/2018

PORTARIA Nº 2063/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e
de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville e
considerando a necessidade de cumprimento da cota de contratação de Jovens Aprendizes,
conforme legislação vigente, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Instituir a Comissão Interna do Processo Seletivo Jovem Aprendiz Edital nº 001/2018 da
Companhia Águas de Joinville.

 

Art. 2º - Caberá à Comissão Interna do Processo Seletivo Jovem Aprendiz:

- A  elaboração e publicação do edital, observadas as diretrizes regulamentares e a condução de todo
o processo até a sua homologação;

- Fornecer todas as informações necessárias ao Serviço de Formação e Preparação Profissional -
SFPP da Secretaria de Assistência Social de Joinville para executar o Processo Seletivo Jovem
Aprendiz, tais como: quantidade de vagas, requisitos e demais informações relacionadas às
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necessidades da CAJ;

- Conferir as pontuações estabelecidas de caráter eliminatório e classificatório para seleção, dentre
outras;

- Decidir eventuais questões relacionadas ao Processo Seletivo Jovem Aprendiz;

- Analisar e validar o relatório de classificação enviado pela Serviço de Formação e Preparação
Profissional - SFPP da Secretaria de Assistência Social de Joinville;

- Providenciar a homologação e publicação na imprensa oficial, do resultado final do Processo
Seletivo Jovem Aprendiz.

 

Art. 3º - Nomear para compor a Comissão Interna:

Vilson Rieck, Presidente, Coordenador de Desenvolvimento Humano e Qualidade de
Vida, matrícula nº 591

Tânia Regina Correa, Membro, Analista de Recurso Humanos - Psicologa , matrícula nº
712

Fabiana Gisele Veiga, Membro, Analista de Recurso Humanos, matrícula nº 849

Adriana Felipe dos Santos, Membro, Analista Social, matrícula nº 554

 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 28 de março de 2018

 

LUANA SIEWERT PRETTO 

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 11/04/2018, às 19:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1675879 e o
código CRC 15A29BE2.
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PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR,
FISCAL DE CONTRATO E SEUS SUPLENTES
PORTARIA Nº 2082/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de
Joinville (CAJ), tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, em consonância com o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos da CAJ, resolve:

 

Art. 1º Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação
vigente, atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas
de Joinville e a empresa:DR EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA – EPP.

 

CONTRATO Nº: 011/2017                                                              

PROCESSO Nº: CR 137/2016

OBJETO: Execução de serviços de manutenção civil nas instalações da Companhia
Águas de Joinville.

DATA DE ASSINATURA: 02/02/2017

VIGÊNCIA: Enquanto durar o contrato.             

 

GESTOR DO CONTRATO: Guirlei Dine Ruysam                                          MATRÍCULA
Nº: 0884

FISCAL TITULAR: José Alencar Alves Saravy                                              MATRÍCULA
Nº: 0482

FISCAL SUPLENTE: Josias Moura da Costa Gomes Filho                          MATRÍCULA
Nº: 0684

FISCAL ADMINISTRATIVO: Cleber Vedan Ratin                                        MATRÍCULA
Nº: 0810
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

LUANA SIEWERT PRETTO

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 11/04/2018, às 19:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730472 e o
código CRC C494A870.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR,
FISCAL DE CONTRATO E SEUS SUPLENTES
PORTARIA Nº 2081/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de
Joinville (CAJ), tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, em consonância com o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos da CAJ, resolve:

 

Art. 1º Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação
vigente, atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas
de Joinville e a empresa: NEMA ELETROTECNICA LTDA.

 

CONTRATO Nº: 020/2018        

PROCESSO Nº: PP 034/2017
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OBJETO: Aquisição de grupo motor gerador de energia elétrica para a estação
elevatória de esgoto “EEE-44” da bacia 9 em Joinville-SC.

DATA DE ASSINATURA: 28/02/2018

VIGÊNCIA: Enquanto durar o contrato.     

       

GESTOR DO CONTRATO: Thiago Alberto Amorim                     MATRÍCULA Nº: 0448

FISCAL TITULAR: Jonas Pereira                                                    MATRÍCULA Nº: 0428

FISCAL SUPLENTE: David César Apolônio Gonçalves Vieira     MATRÍCULA Nº: 0677

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

LUANA SIEWERT PRETTO

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 11/04/2018, às 19:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730445 e o
código CRC 0586DD47.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR,
FISCAL DE CONTRATO E SEUS SUPLENTES
PORTARIA Nº 2080/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
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legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de
Joinville (CAJ), tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, em consonância com o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos da CAJ, resolve:

 

Art. 1º Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação
vigente, atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas
de Joinville e a empresa: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA.

 

CONTRATO Nº: 031/2018        

PROCESSO Nº: PE 011/2018

OBJETO: Aquisição de Motobombas Submersíveis.

DATA DE ASSINATURA:

VIGÊNCIA: Enquanto durar o contrato.     

       

GESTOR DO CONTRATO: Thiago Alberto Amorim                       MATRÍCULA Nº: 0448

FISCAL TITULAR: Gilberto Tortato                                                 MATRÍCULA Nº: 0476

FISCAL SUPLENTE: Vinicius Voltolini                                             MATRÍCULA Nº: 0618

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

LUANA SIEWERT PRETTO

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 11/04/2018, às 19:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730413 e o
código CRC 25BCDCA3.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR,
FISCAL DE CONTRATO E SEUS SUPLENTES
PORTARIA Nº 2079/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de
Joinville (CAJ), tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, em consonância com o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos da CAJ, resolve:

 

Art. 1º Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação
vigente, atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas
de Joinville e a empresa: B&F DIAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

 

CONTRATO Nº: 029/2018        

PROCESSO Nº: PE 067/2017

OBJETO: Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema biológico,
aeração por ar difuso, vertedores, bombas submersíveis, misturadores, tubos,
conexões, válvulas, quadros elétricos e demais equipamentos para a nova ETE
Jarivatuba.

DATA DE ASSINATURA: 14/03/2018

VIGÊNCIA: Enquanto durar o contrato.     

       

GESTOR DO CONTRATO: Thiago Alberto Amorim          MATRÍCULA Nº: 0448

FISCAL TITULAR: Lucia Rodrigues                                    MATRÍCULA Nº: 0148
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FISCAL TITULAR: Jonas Pereira                                         MATRÍCULA Nº: 0428

FISCAL SUPLENTE: Vinícius Voltolini                                MATRÍCULA Nº: 0618

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

LUANA SIEWERT PRETTO

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 11/04/2018, às 19:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1730362 e o
código CRC 0730C69A.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA

PORTARIA Nº 118/2018

O Controlador Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em conformidade com
o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada pela Lei
Complementar nº 495/18 resolve:

Designar as servidoras JULIANA DE SOUZA FERMINO, NATÁLIA DENK e
ANGELA ELCIRA DE MORAES RECHIA PASQUALI, sob a presidência da primeira, para
conduzir Sindicância Investigatória nº 14/18, a fim de apurar os fatos e responsabilidades com
relação a supostas irregularidades na cessão do servidor Cláudio José Gonçalves de Lima, pelo
Hospital Municipal São José para a Secretaria da Saúde, bem como quanto a suposta irregularidade
na atuação do referido servidor nas atividades de Pregoeiro e/ou Presidente de Comissão de
Licitação, e ainda em relação ao suposto exercício das atividades laborais na Secretaria da Saúde em
datas e horários em houve registro de frequência no Hospital Municipal São José, conforme fatos
relatados nos documentos constantes no Processo18.0.019298-0.
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Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 12/04/2018, às 11:38, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1734105 e o
código CRC 63470A0F.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.NAD

Portaria nº 017/2018

O Secretário Municipal de Esportes, Douglas de Menezes Strelow, no exercício de suas
atribuições, nos termos do Decreto nº 28.275 de 27 e janeiro de 2017 e em conformidade
com a Lei Municipal nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017,

 RESOLVE;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 153/2018, firmado
entre a Secretaria de Esportes e a empresa Estrela Prateada Viagens Ltda. EPP, cujo
objeto contratual para futura e eventual contratação de empresa especializada em
transporte de passageiros em ônibus executivos, conforme Termo de Referência.

Fiscal Requisitante: Gilvane de Souza Claudio – matrícula 48.921 Titular

Fiscal Requisitante: Geraldo Ricardo H. Campestrini - matrícula 48.317 Suplente

Fiscal Técnico: Waldir Utzig – matrícula 28.962   Titular

Fiscal Técnico: Estevan Cattoni - matrícula 48.463 Suplente

Fiscal Administrativo: Elisama Damaris Nasário - matrícula 35.770  Titular

Fiscal Administrativo: Ketuly Luana de Souza Gomes - matrícula 22.808 Suplente

Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se:

Fiscal requisitante: servidor/funcionário a nível de chefia representando a área requisitante
do Objeto do Contrato, indicado pela autoridade competente  para coordenar a gestão do
contrato do ponto de vista funcional;

Fiscal Técnico: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização
dos aspectos técnicos e requisitante do objeto contratual;

Fiscal Administrativo: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização dos aspectos administrativos e certificação de documento fiscal.
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Art. 3º Aos fiscais do contrato, de acordo com suas atribuições profissionais, compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo de
referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela
Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Art. 4º O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação
para exercer o encargo de fiscal de contrato.

Art. 5º O servidor designado para fiscalização de contratos deverá ser capacitado e
orientado para o exercício de suas funções.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Douglas de Menezes Strelow,
Secretário (a), em 12/04/2018, às 12:32, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

 

PORTARIA GABP N° 023/2018 - DETRANS

 

Altera incisos V e VII, do artigo 3º, da Portaria GABP nº 154/2017 - DETRANS

 

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;

 

RESOLVE:

 

Alterar os incisos V e VII, do artigo 3º, da Portaria nº 154/2017, publicada em 24
de outubro de 2017, que institui o Procedimento Operacional Padrão para os Agentes de Trânsito,
que passam a vigorar com a seguinte redação:

V - A via branca do AIT deve ser entregue no final do turno ao responsável
imediato, quando possível, ou no máximo em 72 (setenta e duas) horas, sendo que este dará visto
em formulário próprio de recebimento na pasta dos AIT`s de seu turno. Tal prazo independe de
qualquer tipo de afastamento do servidor.

VII - Quando o servidor estiver em qualquer situação de afastamento de suas
atividades, seja em gozo de férias, folgas, atestados médicos, e todos os tipos de licenças previstas
no estatuto do servidor, deverá atentar para que o seu bloco de AIT não possua nenhuma autuação
preenchida, sendo de sua inteira responsabilidade a entrega dos AIT”s confeccionados, não sendo
necessária a entrega de seu bloco.

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

 

Bráulio César da Rocha Barbosa

Diretor Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 12/04/2018, às 14:52, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728068 e o
código CRC C0A35875.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO SEI Nº 1733023/2018 - SES.UVI

 

 

Joinville, 12 de abril de 2018.

Gerência de Vigilância Sanitária

Fundamentados nos termos dos artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 7572/95 e artigo 63 e
64 da Lei Complementar Municipal 07/93, a Autoridade de Saúde, ao final
identificada, notifica a empresa, Maria Altiva da Silva & CIA LTDA ME, CNPJ
08.439.620/0001-33, situada na rua Barriga Verde, 359 - Bom Retiro, Joinville / SC, da
lavratura do auto de infração nº 1693 de 02/03/2018, o autuado foi enquadrado e
infracionado nos termos do Art. 5º caput, 18 caput, 58 caput, 61 incisos V, XI, XXX e XXXII
da Lei Complementar Municipal 07/93 c/c Art. 1 e 2 da Lei Complementar Municipal 393/13
c/c Art. 137 inciso VI do Decreto Estadual 31.455/87, pelo fato de ter sido encontrado no
estabelecimento, no momento da vistoria, várias irregularidades.  Salientamos que o
referido auto de infração, está disponível na sede da Gerência de Vigilância Sanitária para
retirada, com o detalhamentos das irregularidades encontradas. Esta notificação considera-
se efetiva cinco dias após a data da publicação, contando daí o prazo de 15 dias para
defesa ou impugnação.

Edilaine Pacheco Pasquali
Gerente de Vigilância Sanitária

Rua do Príncipe, 330 – 10º andar – Centro – Joinville – SC

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Edilaine Pacheco Pasquali,
Gerente, em 12/04/2018, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1733023 e o
código CRC F95873F0.

 

EXTRATO SEI Nº 1722896/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 10 de abril de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato de Errata ao 1º Termo de
Apostilamento ao Contrato nº 349/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de
Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, representado pelo Sr. Vagner
Ferreira de Oliveira,e a empresa contratada Garagem Moderna Ltda EPP, assinado em
23/11/2017.

Onde se lê:

Termo de apostilamento ao contrato nº 347/2017, para a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de veículos, oriundo da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
200/2017, em que são partes o Município de Joinville, neste ato representado por seu Secretário de
Assistência Social, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, na condição de gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social, e a empresa Garagem Moderna Ltda EPP, cujo termo inicial foi assinado em
23/11/2017.

Leia-se:

Termo de apostilamento ao contrato nº 349/2017, para a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de veículos, oriundo da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
200/2017, em que são partes o Município de Joinville, neste ato representado por seu Secretário de
Assistência Social, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, na condição de gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social, e a empresa Garagem Moderna Ltda EPP, cujo termo inicial foi assinado em
23/11/2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1722896 e o
código CRC 07FBC249.

 

EXTRATO SEI Nº 1726354/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 6° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 186/2015 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada Finatto —
Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda, que versa sobre a
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de multifuncionais com serviço de
impressão, digitalização e cópia, na forma de Pregão Eletrônico n° 001/2015. O Município
apostila o contrato incluindo as dotações relacionadas abaixo. Justifica-se em função do
cumprimento dos índices constitucionais. Em conformidade com o memorando SEI nº 1695954 -
SED.UIN: 120/2018 - 0.6001.12.365.1.2.2170.0.339000 Fonte 101 - Receitas e Transferências de
Impostos - Secretaria de Educação; 121/2018 - 0.6001.12.365.1.2.2170.0.339000 Fonte 119 -
Transferências do FUNDEB - Secretaria de Educação; 125/2018 -
0.6001.12.361.1.2.2172.0.339000 Fonte 101 - Receitas e Transferências de Impostos - Secretaria de
Educação; 126/2018 - 0.6001.12.361.1.2.2172.0.339000 Fonte 119 - Transferências do FUNDEB -
Secretaria de Educação.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1726354 e o
código CRC 050204EB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1723043/2018 -

63 de 86

Nº 918, quinta-feira, 12 de abril de 2018



SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 093/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretario, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Fernando de Aviz Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente para
atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville, assinada
em 10/04/2018, no valor de R$ 5.450,20 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1723043 e o
código CRC D6EF216C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1723094/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 094/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretario, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Satelite Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente
para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville, assinada
em 10/04/2018, no valor de R$ 1.506,40 (um mil quinhentos e seis reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1723094 e o
código CRC EE2CDB5C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1723129/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 092/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretario, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Briojaragua Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda Epp, que versa sobre a contratação
de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza para atender a demanda da
Administração Direta do Município de Joinville, assinada em 10/04/2018, no valor de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1723129 e o
código CRC 7E123642.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728358/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 20/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Satelite Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de
Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de R$ 300,20 (trezentos reais e vinte centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728358 e o
código CRC DC476A95.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728366/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 21/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Satelite Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de
Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de R$ 30,46 (trinta reais e quarenta e seis centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728366 e o
código CRC E2769CDF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728379/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 22/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
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Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Satelite Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de
Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de R$ 161,04 (cento e sessenta e um reais e quatro
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728379 e o
código CRC 368B9869.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728432/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 18/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Fernando de Aviz Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de
Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de R$ 7,13 (sete reais e treze centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728432 e o
código CRC 14F61EFA.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728456/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 19/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Fernando de Aviz Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de
Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de R$ 313,72 (trezentos e treze reais e setenta e dois
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728456 e o
código CRC B0D8750D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728574/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 26/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Rsul Ltda ME, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente para
atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville, assinada
em 11/04/2018, no valor de R$ 232,20 (duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728574 e o
código CRC 34A3D01D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728662/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 27/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Rsul Ltda ME, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente para
atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville, assinada
em 11/04/2018, no valor de R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728662 e o
código CRC D4967A40.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1728670/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 28/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretario, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Rsul Ltda ME, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente para
atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville, assinada
em 11/04/2018, no valor de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728670 e o
código CRC 940498CD.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1726132/2018 -
SAP.USU.ACO

 

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o extrato da Autorização de Fornecimento
n° 091/2017, celebrada entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Luiz Minioli Neto Epp, que
versa a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à alimentação
escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville, assinada em 10/04/2018, no valor
de R$ 8.091,00 (oito mil noventa e um reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1726132 e o
código CRC 02B655F7.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1729098/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 011/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, representada pelo Secretario, Sr. Jonas de Medeiros, e a empresa contratada Satelite
Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de limpeza e higiene, para
manutenção das atividades da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, assinada em 11/04/2018, no
valor de R$ 1.645,75 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729098 e o
código CRC 9F5BEF37.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1704507/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 9/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente/
Fundo Municipal do Meio Ambiente, representada pelo Secretario, Sr. Jonas de Medeiros, e a
empresa contratada Luiz Minioli Netto Epp, que versa sobre a contratação de empresa
especializada no fornecimento de papel toalha e papel higiênico para atender a demanda da
Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, assinada em 11/04/2018, no valor de
R$ 5.730,75 (cinco mil setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1704507 e o
código CRC 325C6502.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1736058/2018 -
SEGOV.UAD

Número: 235/2018

Empenho: 407/2018

Ata de Registro de Preços: 08/2018

Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento "Treinamento da Câmara Mirim, data: 13/04/2018, quantidade estimada de 24 pessoas
(5 conselheiros mirins + 19 vereadores mirins”)

Data: 11/04/2018

Valor da autorização: R$ 257,75 (duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

 

FERNANDO KRELLING

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 12/04/2018, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1736058 e o
código CRC 7547A20E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1736065/2018 -
SEGOV.UAD

Número: 236/2018

Empenho: 407/2018

Ata de Registro de Preços: 08/2018

Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
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Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento "Sessão ordinária da Câmara Mirim, data: 23/04/2018, quantidade estimada de 19
pessoas (19 vereadores mirins”)

Data: 11/04/2018

Valor da autorização: R$ 193,77 (cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos)

 

FERNANDO KRELLING

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 12/04/2018, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1736065 e o
código CRC 296FB533.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1722717/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 10 de abril de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 140/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente / Fundo Municipal
de Meio Ambiente, representada pelo Sr. Jonas Medeiros, e Secretaria de Proteção Civil e
Segurança Pública, representada pelo Sr. Bráulio Cesar da Rocha Barbosa, e a empresa
contratada Campbell Scientific do Brasil Ltda, representada pelo Sr. Davide Giancarlo Paolo
Margelli, que versa a sobre contratação de serviço técnico especializado para Diagnóstico,
fornecimento e substituição de equipamentos e proposição de Plano de Manutenção
Corretiva e Preventiva da Rede de Monitoramento Hidrometeorológica (RMH), assinado em
10/04/2018, com a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de
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assinatura do contrato, prazo para reposição de equipamentos de 60 (sessenta) dias a partir da
emissão de serviço, e prazo de prestação dos serviços de 90 (noventa) dias, no horário entre 8 e 17
horas de segunda-feira à sexta-feira, incluindo serviço de campo e escritório, no valor de R$
54.893,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1722717 e o
código CRC AF8DF531.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1729241/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 153/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Esportes, representada pelo Sr. Douglas de
Menezes Strelow, e a empresa contratada Estrela Prateada Viagens LTDA-EPP, representada
pelo Sr. Álvaro José Bogo, que versa a sobre contratação de empresa especializada em
transporte de passageiros em ônibus executivos, assinado em 11/04/2018, com a vigência até 31
de dezembro de 2018, no valor de R$ 71.627,20 (setenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e
vinte centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1729241 e o
código CRC 975AE94C.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1723236/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 10 de abril de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº
396/2016, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente / Fundo Municipal do Meio Ambiente,  representada pelo Sr. Jonas de Medeiros, e a
empresa contratada Biancaluna Empreendimentos e Participações Ltda , representada pelo Sr.
Anderson Florenço, que versa sobre a locação de um imóvel situado na Rua Anita Garibaldi, nº 79,
bairro Anita Garibaldi, Joinville-SC, contendo área total do terreno de 2.615,05(dois mil, seiscentos
e quinze e cinco centésimos de metros quadrados), contendo uma edificação em alvenaria de
988,62m² (novecentos e oitenta e oito e sessenta e dois centésimos de metros quadrados),
matriculado sob o nº 32.480 no Livro 02/Registro Geral, na 2ª circunscrição desta Comarca,
inscrição imobiliária nº 13.20.03.79.02.10.000. O Município adita o contrato prorrogando o prazo
contratual de vigência 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para o dia 12/06/2019. Justifica-se
em virtude da necessidade de local próprio, destinado para instalação da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente - SAMA. Em conformidade com o memorando SEI nº 1624904 - SAMA.NAD.
O Município adita o
contrato incluindo a dotação orçamentária nº 789/2018 - 20.44001.18.122.1.2.2334.0.339000 Fonte
606 – Superávit de Recurso Próprio Indiretas - Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1723236 e o
código CRC CD92244A.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1709371/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 06 de abril de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 10º Termo Aditivo do Contrato
nº 398/2014, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana,  representada pelo Sr. Romualdo Theophanes de Franca Junior, e a empresa
contratada Consórcio Sadenco-Quantum-Engeco, representada pelo Sr. Pedro Alberto de
Miranda Santos, que versa sobre a contratação de empresa ou consórcio de empresas de engenharia
especializada para a manutenção preventiva e corretiva, elaboração de projetos executivos,
ampliação e modernização, serviços de supervisão (administração local), planejamento e controle,
incluindo fornecimento de materiais do Sistema de Iluminação Pública do Município de Joinville, na
forma do edital da Concorrência n° 011/2014. O Município realiza alteração do contrato em função
da adequação da planilha de quantitativos e valores de serviços referentes ao saldo
contratual, incitado pelos memorandos SEI nº 1621744 - SEINFRA.UTP e 1625150 -
SEINFRA.UCG.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1709371 e o
código CRC C1E42E6E.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1727812/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº
211/2016, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Suan Transportes Ltda.
EPP, representada pelo Sr. Antônio Carlos Suti, que versa sobre o transporte de passageiros, com
espectro autista, para o deslocamento de 37 crianças com necessidades especiais para a Associação
de Amigos do Autista de Joinville (AMA), na forma do Pregão Presencial n° 095/2016.
O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência e de execução em 12 (doze) meses,
alterando seu vencimento para 14/05/2019. Justifica-se considerando que o oferecimento de
atendimento aos alunos com necessidades especiais da AMA muitas vezes não é suficiente para
permitir o acesso das crianças com necessidades especiais do tipo espectro autista, possibilitando o
acesso e a permanência do educando na unidade escolar. Em conformidade com o memorando SEI
n° 1557617 - SED.UAD e justificativa SEI n° 1557543. 

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 17:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 18:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1727812 e o
código CRC 31153F24.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1725448/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 260/2015 (assinado em 16/04/2015).
10º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 07 (sete) meses, vindo a vencer
em 16/11/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1397202/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 16/04/2018. Termo assinado em
10/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 015/2015.
Empresa: Arildo Bisoni Locação de Veículos Ltda - ME.
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Verba: 289 - 2.46001.10.302.6.2.2289.0.339000 - 238 - Média e Alta Complexidade.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1725448 e o
código CRC 7DCE3BDB.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1726405/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 264/2015 (assinado em 23/04/2015).
7º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, vindo a vencer
em 23/10/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1397179/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 23/04/2018. Termo assinado em
23/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Paulo Bez Batti O Comerciante – ME.
Verba: 287 - 2.46001.10.301.6.2.2288.0.339000 - Fonte de Recurso 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1726405 e o
código CRC 3F4DA445.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1727013/2018 - SES.UCC.AGT
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Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 268/2015 (assinado em 24/04/2015).
7º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, vindo a vencer
em 24/10/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1383005/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 24/04/2018. Termo assinado em
24/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes, na forma do Pregão
Presencial nº. 013/2015.
Empresa: L&Ged Serviços de Logística e Guarda de Documentos Ltda – EPP

Verba: 307 - 46002.10.122.1.2.2299.0.339000.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1727013 e o
código CRC 46F43BFB.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1727203/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 277/2015 (assinado em 24/04/2015).
10º Termo Aditivo PRORROGANDO o Item 30 do Contrato: “920976 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE Contratação de
empresa para fornecimento de serviço de transporte. Veículo com capacidade para 4 passageiros,
capacidade de carga mínima de 430 L. Para trabalhar 12 (doze) horas por dia, 5 (cinco) dias por
semana, percorrer em média 3.000 km/mês. Atender à Vigilância Epidemiológica e a outros setores
conforme necessidade desta Secretaria. Rua Abdon Batista, 172 - Centro.
VEÍCULO: Volkswagem Novo Voyage CL MBV de placa QJG 0922, para  atender 
a VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA”, por mais 9 (nove) meses, vindo a vencer
em 24/01/2019. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1382884/2018
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- SES.UOS.ATL. Termo assinado em 10/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Lindomar Amado da Cunha – ME.
Verba: 298 - 46001.10.304.6.2.2294.0.339000 – fonte de recurso – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1727203 e o
código CRC 2A818EFB.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1727742/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 271/2015 (assinado em 24/04/2015).
6º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, vindo a vencer
em 24/10/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1397253/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 24/04/2018. Termo assinado em
10/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Arildo Bisoni Locação de Veículos Ltda – ME.
Verba: 287 - 2.46001.10.301.6.2.2288.0.339000 - Fonte de Recurso 238

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1727742 e o
código CRC 0E8C1962.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1728053/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 270/2015 (assinado em 24/04/2015).
7º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, vindo a vencer
em 24/10/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1430527/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 24/04/2018. Termo assinado em
10/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Translidio Ltda - ME.
Verba: 287 – 2.46001.10.301.6.2.2288.0.339000 – fonte de recurso – 238 -Atenção Básica.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728053 e o
código CRC 50B45E0D.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1728602/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 11 de abril de 2018.

Contrato: 274/2015 (assinado em 24/04/2015).
9º Termo Aditivo PRORROGANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, vindo a vencer
em 24/10/2018. Esta prorrogação se faz necessária devido à necessidade desta Secretaria na
continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº 1430490/2018
- SES.UOS.ATL. Este aditivo passará a vigorar a partir de 24/04/2018. Termo assinado em
10/04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes, na forma de Pregão
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Presencial nº. 013/2015.
Empresa: Translidio Ltda – ME.
Verba: 287 - 2.46001.10.301.6.2.2288.0.339000 - Fonte de Recurso 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 14:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1728602 e o
código CRC 4984B6A2.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 1726552/2018 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o
processo licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 062/2018/SMS, plataforma
do Banco do Brasil n° 707219, destinado à Contratação de empresa para a prestação de serviços de
locação de equipamentos, com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos, materiais e
complementos, para a realização de Coleta e Triagem laboratorial, exames especiais de
Hematologia, Bioquímica e Urinálise, bem como o julgamento efetuado pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, adjudicando o objeto licitado a empresa vencedora e seu respectivo valor, qual seja: Martell
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: Lote 1, no valor total de R$ 121.380,00. Jean Rodrigues
da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 11/04/2018.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 11/04/2018, às 15:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1726552 e o
código CRC 0F05D7DA.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 1714470/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 178/2017 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº
684892, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de alimentação especial
destinados à elaboração da Merenda Escolar para as Unidades Educacionais do Município de
Joinville, bem como o julgamento efetuado pela Pregoeira, adjudicando o objeto licitado à empresa
vencedora em seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: L & E COMÉRCIO
ATACADISTA LTDA – ME, ITEM 13 – R$ 6,48 e ITEM 16 - R$ 6,48. Os itens 14 e 17 restaram
fracassados.
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Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 10/04/2018, às 09:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 10/04/2018, às 17:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1714470 e o
código CRC 0F1AEF30.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 1722389/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 012/2018 e junto a Plataforma do Banco
do Brasil nº 705579, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
materiais de limpeza e higiene para as Unidades Escolares, CEIs, Despósito, Bibliotecas e Sede da
Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC, bem como o julgamento efetuado
pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado as empresas vencedoras em seus respectivos itens e
valores unitários, quais sejam: Maliedu Indústria e Comércio Ltda, ITEM 01 – R$ 2,14 e ITEM 21 -
R$ 8,06; A.V. Comercio Varejista Ltda - ME, ITEM 02 - R$ 15,60, ITEM 13 - R$ 3,00 e ITEM 33
- R$ 9,30; Luiz Minioli Netto - EPP, ITEM 11 - R$ 3,89, ITEM 16 - R$ 13,25, ITEM 17 - R$ 8,89,
ITEM 18 - R$ 13,29, ITEM 20 - R$ 123,99, ITEM 24 - R$ 37,10, ITEM 28 - R$ 13,25, ITEM 29 -
R$ 8,89, ITEM 30 - R$13,29 e ITEM 36 - R$ 37,10; Fernando de Aviz - EPP, ITEM 22 - R$
74,94; ITEM 32 - R$ 114,79 e ITEM 34 - R$ 74,94.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 15:00, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 16:47, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1722389 e o
código CRC 474A5550.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 1736793/2018 - SEGOV.UAD
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CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE

Diretoria Administrativa - Divisão de Compras e Licitações

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 - SRP - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

 

ESTA LICITAÇÃO CONTÉM COTA RESERVADA PARA A PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP), EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO “IN COMPANY” DE VACINA
ANTIGRIPAL INFLUENZA DO TIPO TETRAVALENTE, NO TOTAL ESTIMADO DE
270 (DUZENTAS E SETENTA) DOSES, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE
JOINVILLE.

 

Local/Data: Avenida Hermann August Lepper, 1.100, Joinville/SC – 25/04/2018, às 14 horas.

 

Edital/Informações: site www.cvj.sc.gov.br, pelo e-mail licita@cvj.sc.gov.br ou na Divisão de
Compras e Licitações no endereço acima das 13h às 19h - telefone (47) 2101-3290.

 

Joinville, 12 de abril de 2018.

 

Fernando Krelling

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville/SC

Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 12/04/2018, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1736793 e o
código CRC A46A4E03.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, SEI Nº 1720296/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos, da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados, que o processo licitatório de Tomada de
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Preços nº 042/2018, destinado à contratação de empresa para limpeza e restabelecimento do
canal de drenagem da Av. Santa Catarina, restou fracassado, conforme ata de deliberação
realizada em 10 de abril de 2018. A ata da reunião para deliberação encontra-se, na íntegra, à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitações".

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 11/04/2018, às 09:54, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 11/04/2018, às 14:54, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1720296 e o
código CRC 5E051D48.

 

ERRATA SEI Nº 1687676/2018 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 02 de abril de 2018.

O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, vem por meio desta corrigir erro material contido no
DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO do Termo de Contrato n. 382/2014, firmado com a
empresa Projete – Engenharia e Construções Ltda EPP, em 22/02/2018.

 

1º)  ONDE SE LÊ: ..." Termo aditivo ao Contrato nº. 060/2013"

 

      LEIA SE: ..." Termo aditivo ao Contrato nº. 382/2014"

 

2º) ONDE SE LÊ: ..." [...] conforme solicitação através da Memorando SEI Nº
1290996/2017 - HMSJ.UAD.AOB."

 

      LEIA SE: ..." [...]conforme solicitação através do MEMORANDO SEI Nº
1534485/2018 - HMSJ.UAD.AMA."
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3º) E por estarem assim justos e acordados, assinam eletronicamente.

 
 

Hospital Municipal São José
Jean Rodrigues da Silva

Diretor Presidente
 
 

Projete – Engenharia e Construções Ltda EPP
Fabiano Santana.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Santana, Usuário
Externo, em 03/04/2018, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/04/2018, às 23:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1687676 e o
código CRC C37A00BE.
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